
ROMÂNIA
JUDEŢULBOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea aetualizării listei de investiţii cu aparatură şi echipamente medicale la

Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarca cofinanţării

achiziţiei de aparatură şi echipamente medicale la Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani, I

văzând raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Locală, nr. INT 1874 din 14.10.2019,
adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani nr. 12389/8 .10.2019, precum ş i rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local al Municipiului Botoşani, I

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completări le ulterioare,
Hotărârii Guvernului nr. 907 /2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele dc elaborare ş i conţinutul

cadru al documentaţii lor tehnic-economice aferente obiectivelor/proiectelor dc investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, I

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr . 1079/2013 privind aprobarea
modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către

autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investitiilor pent~u
spitalele din subordinea acestora, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 95 / 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, I

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr . 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂŞTE:

I

Art. I Se aprobă actualizarea listei de investiţii pentru care a fost aprobata cofinanţareade la
bugetul local, în cuantum de 10 % din valoarea contractului, astfel :

Aparat Roentgen digital cu două posturi : grafie şi scopie,
Aparat BFT pentru terapie TECAR
Aparat Lascrtcrapie cu sonda tip scanner
Aparat Crioterapie
Aparat terapie combinatăelectroterapie / ultrasunete /laser I

Ecograf 30 Dopler cu două sonde liniar ş i convexă I

Art.2 Obiectivele de investiţii vor fi incluse în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019, cu
finanaţare parţială sau integrală de la bugetul local, în lista poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", la
capitolul 66. Sănătate.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoşani, pnn serviciile aparatului de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTEDE SEDlNŢĂ,

Consilier, Oroşanu Marius Leonardo

Botoşani, 23 octombrie 2019
Nr.

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general,
Oana Gina Georgescu



România
Judeţul Botoşani

Municipiul Botoşani

CF: 3372882

Nr.INT 187s/MK/14.10.2019

Serviciul Investiţi

Aprob,

Referat de aprobare

a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea actualizării listei de investiţii eu aparatură şi

echipamente medicale la Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani

Având În vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea actuali zării listei de investiţi i cu

aparatură şi echipamente medicale la Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani

Ţinând cont de Raportul de specia litate com un nr. INT 1874 I 14.10.2019 al Direcţiei

Economice şi Direcţiei de Dezvo ltare Locală

Vă solicităm APROBAREA supunerii spre dezbatere În Consiliul Local la I

Municipiului Botoşani a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea actualizării listei de

investiţii eu aparatură şi echipamente medicale la Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe"

Botoşani.

AdministratorPublic,
/

Director executiv!
\ ! [/

Petru Cătă)," Fetcu
-lI!

/

l

Şef Serviciu Invest iţ ii, Consilier ServoInvestiţ ii,

Florin Mîţu Mihaela Kohut



România
Judetul Botoşani

Municipiul Botoşani

CF: 3372882

Nr. INT 1874/MK/14.10.2019

Se rviciul I nvestiţi

Raport de specia lita te

În cadrul fondurilor alocate din bugetul de stat pe anul 20 19 la titlul "Transferuri între unităţi

ale administraţie i publ ice", alineat 5 1.02.22 'Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale

pentru finanţarea aparaturi i medicale ş i echipamentelor de comunicaţ i i în urgenţă în sănătate", au

fost repartizate pent ru Spitalul de Recup erare "Sf Gheorghe" Botoşan i , aparatură ş i ech ipamente

medicale în valoare de 1323 mii lei .

În conformitate cu prevederil e art. 198 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul

sănătăţ ii , rcpubl i cat ă , autori tăţi le admini straţi ei publice locale au ob l igaţia de a participa la

achiziţionarea de aparatură medical ă, cu fonduri în cuatum de min 10 % din valoarea acestora .

Prin H.C.L.183 /6 .06.201 9 a fost aprobată co finanţarea de la bugetul local a următoarelor

echipamnetc medicale I

Aparat Roentgen digital cu două posturi : grafie şi scopie, 1143 mii lei

Ecograf 30 Dopler cu două sonde liniar ş i convexă 180 mii lei

1020 mii lei
52 mii lei
2 1 mii lei
40 mii lei
31 mii lei

159 mii lei

Prin adresa nr. 12387/8.10.2019 Direcţ ia de sănătate publică Botoşani a comunicat lista de

i nvestiţi i modificată, pentru alocarea de fonduri pri n transfer de la bugetul Ministerului Sănătăţ ii în

anu l 20 19, cu încadrarea în suma alocată iniţial , astfel:
Aparat Roentgen cu doua posturi grafie si scopie
Aparat BIT pentru terapie TECAR
Aparat Laserterapie cu sonda tip scanner
Aparat Crioterapie
Aparat terapie combinata electroterapie/ultrasunete/laser
Ecograf 30 Doppler cu doua sonde liniar si convexa

Urmarea a cele prezentate este necesară aprobarea, potrivit legii, a obiective lor de investiţii

enumerate ş i a cofi nanţării acestora cu fonduri de la bugetul local..

Având în vedere legalitatea propunerii supunem aprobări i pro iectu l de hotărâre privind

aprobarea actualizării Iisteii e investiţii cu aparatură ş i echipamente med icale la Spitalu l de

Recuperare . sr, G heor ahe' """""' , • I
Administrator Public, Oirec~on~ Oirect~execut iv,
Ad riana Zăiceanu M',,' Ghll\ " (19"'"'' Fetcu

ŞefServiciu In vesti ţi i ,

Florin Mîl u ~
Consilier Servo Investitii.

Miha ela Ko hut
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